
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

 

1. System opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r  w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych.  

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół). 

 Program nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 

„Oblicza geografii „ wydawnictwa Nowa Era  

 Numer programu nauczania: 

 ZSBiO/geog.p.p./2012 dla poziomu podstawowego,  

ZSBiO/geog.p.r./2012 dla poziomu rozszerzonego 

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

 

2. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 

 Rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowanie oceny.  

 Pomoc uczniowi w dokonywaniu samooceny i planowaniu rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do pracy. 

 Indywidualizacja nauczania. 

 Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań. 

 Dostarczenie informacji uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) o ocenach. 

 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  
dydaktyczno- wychowawczej. 

 Ustalenie jasnych kryteriów oceny. 

 

 

3. Prawa i obowiązki ucznia 

 W przypadku: 
a) nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie zaliczenie następuje na 

następnej lekcji po nieobecności. Jeżeli uczeń nie podejdzie do zaliczenia w 
ustalonym terminie otrzyma ocenę niedostateczną.  

b) nieobecność nieusprawiedliwiona – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Uczeń ma prawo zgłosić raz w półroczu nie przygotowanie do lekcji. Należy to zrobić 
przed rozpoczęciem lekcji. Nie przygotowanie nie dotyczy powtórek, 
zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów. 

 

 W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec I półrocza, 
obowiązuje go  zaliczenie materiału do dnia  15 marca. Jeśli oceny nie poprawi, to 
pozytywną ocenę końcowo roczną może otrzymać tylko wtedy, kiedy przewidywana 
ocena z II półrocza jest co najmniej  na poziomie dostatecznym. W przypadku oceny 
dopuszczającej w II półroczu uczeń otrzymuje kolejną szansę na poprawę oceny  z 



I półrocza pod warunkiem, że jego frekwencja z przedmiotu jest co najmniej 80%, a 
godziny są usprawiedliwione.  

 O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców przez elektroniczny 
system kontroli –li brus i na zebraniach z rodzicami.  

 Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy, a 
następnie przechowuje je do końca roku szkolnego. 

 W przypadku notorycznego przeszkadzania podczas lekcji uczeń będzie odpytany  z 
zakresu zadań o szczególnie wysokim poziomie trudności 

 Każdy uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu oraz posiadania 

na lekcji podręcznika. 

 Nie ma możliwości poprawy kartkówek. Sprawdziany można poprawić tylko w 

uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Jeśli uczeń 

nie podejmie próby napisania pracy pisemnej, stanowi to podstawę do wystawienia 

oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

 Uczeń ma obowiązek systematycznego zdobywania ocen. 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w półroczu może nie być klasyfikowany  
z przedmiotu. 

 

4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 Sprawdziany - zapowiedziane są tydzień wcześniej. 

 Kartkówka – obejmuje 1-3 ostatnie tematy, nie musi być zapowiadana,  ilość 
nieograniczona, czas trwania 10 – 15 minut 

 Odpowiedź ustna – obejmuje 1 – 3  ostatnich zagadnień tematycznych,  

 Zadania domowe 

 Karty ćwiczeń 

 Aktywność na lekcji –5 plusów na ocenę piątkę, lub 6 plusów na szóstkę 

 Kartkówki  z mapy 

 Dodatkowa praca dla chętnych uczniów np.: prezentacje multimedialne 

 

5. Kryteria oceny: 

 

 Oceny z prac pisemnych ustala się wg skali: 
 

0-49%   punktów niedostateczny 
50%-60%  punktów dopuszczający 
61%-70%  punktów dostateczny 
71%-90%  punktów dobry 
91%-98%  punktów bardzo dobry 
99% - 100%  punktów celujący    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

uczeń otrzymuje ocenę: 

 

celujący gdy: 

 posiada 100 % wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową, samodzielnie i 
twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez 
nauczyciela, 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

 umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk, 

 potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej  
skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach o tematyce geograficznej 
 

bardzo dobry  gdy: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą 
programową, 

 dokonuje analizy, syntezy i wyciąga prawidłowe wnioski 

 stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

 wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 
wiedzy, 

 wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

 bez problemu posługuje się źródłami informacji geograficznej 
 

dobry  gdy: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania  typowych   
zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 
nauczyciela, 

 jest aktywny w czasie lekcji, 
 

dostateczny gdy: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, określone podstawą 
programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 korzysta, z pomocą nauczyciela,  ze źródeł wiedzy,  

 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu 
typowych zadań i problemów, 

 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 
 

dopuszczający  gdy: 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale 
braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 z pomocą nauczyciela posługuje się atlasem i korzysta z map ściennych, potrafi zdefiniować 
podstawowe pojęcia geograficzne 



 przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się, 
 

niedostateczny  gdy: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są 
konieczne do dalszego kształcenia, 

 nie zna i nie potrafi wskazać na mapie kontynentów, oceanów, stron świata, Równika, 
południków, równoleżników, nie potrafi określić współrzędnych geograficznych 

 nie potrafi posługiwać się atlasem 

 nie zna podstawowych pojęć geograficznych 

 nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.   


